
Verantwoordelijkheden en functieomschrijving beheerder: 
 
 

Profielschets: 
De beheerder:  
- Kan zich goed uitdrukken in de Nederlands taal en is communicatief naar gebruikers. 
- Straalt een positieve instelling uit naar alle bezoekers of gebruikers in en rondom het 
gebouw. 
- Heeft een open communicatie naar DB en kerkenraad inzake problematiek rondom het 
gebouwen beheer.   
- is woonachtig in de beheerderswoning gedurende de duur van de functie en zal huur 
afdragen conform de afspraken gemaakt over zijn/haar arbeidsovereenkomst.  
- Is bij voorkeur lid van de kerkgemeente Utrecht 

 
Verantwoordelijkheden:  
- Op toezien dat het gebouw na gebruik is afgesloten en opgeruimd. 
- Controleert de afspraken met de contractanten. 
- Opent en sluit het gebouw bij kort verhuur, en regelt daarin de eventuele consumpties. 
- Opent het gebouw bij onderhoud door externe bedrijven. 
- Beheert de inventaris en geeft aan als vervanging of vernieuwing nodig is 
- Verzorgt de verhuur aan kleine incidentele huurders in goed overleg met de 
verhuurcommisie en maakt de planning daarvan. 
- Verricht administratieve taken: opstellen van facturen aan derden m.b.t. consumptiegebruik 
verhuur zalen. 
- Inkoop voor consumpties gebruik keuken. 
- Inkoop voor gebruik schoonmaakmiddelen e.d. 
- De beheerder is in goed contact met de vrijwilligers die hem/haar zou kunnen bijstaan bij 
grote verhuur klussen, schoonmaakacties en tuinonderhoudacties met de gemeente. 
- De beheerder is verantwoordelijk voor het schoonhouden van het gebouw.  

Schoonmaak wordt deels uitbesteed en beheerder zorgt dat de ruimtes en toiletten 

na verhuur zichtbaar schoon zijn.  

De beheerder werkt onder verantwoording van het kerkbestuur. Na een proeftijd krijgt de 

beheerder een tijdelijke aanstelling van een jaar met zicht op een vaste aanstelling. 

 
 

Werktijden: 
We gaan uit van een taakomvang van 10- 12 uur in de week. Wij gaan uit van een flexibele 
invulling van het aantal uren. 
Werktijden op de dag en/of s ‘avonds zijn afhankelijk van huurders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Advertentie Beheerder Adventkerk Utrecht: 
 
 
 
 
Heb je interesse in een deeltijdbaan (10-12 uur) als beheerder waarin je toezicht houdt op de 
verhuur en gebruik van onze kerk?  Heb jij een flexibele opstelling en een positieve 
uitstraling naar huurders/gebruikers en omwonenden? 
Ben jij het gezicht van onze gemeente in de wijk  en kan je je conformeren aan ons 
beleidsplan?  
Wil je wonen in de beheerderswoning gedurende de duur van de functie en ben je lidmaat 
van de Adventkerk? 
Heb je ervaring met licht administratief werk zoals het maken van planningen en facturen? 
Is het voor jou geen punt dit allemaal met de computer te regelen?  
Heb je ervaring met dit soort fascilitair werk dan is dat een pré. 
Solliciteer en mail een brief met bijgevoegd CV naar secretaris.utrecht@gmail Richt de brief 
aan Arno Bergmans, voorzitter van de sollicitatiecommissie. Reageren kan tot 1 juni 2020 
Voor verdere informatie verwijzen we naar de volgende link ______ of bel (na 16:00 u) naar 
Arno Bergmans 06-81956415. 
 
Bestuur ZDA gemeente Utrecht.  
 
Link verwijst naar onderdeel van de website waar de advertentie met de taakomschrijving te 
vinden is.  
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